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Úvod 
 

Charakteristika organizácie 

Názov organizácie:  MONTESSORI,o.z.  
         Občianske združenie s právnou subjektivitou 

Adresa:  I. Krasku, 960 01 Zvolen 
Tel. + fax.: 045/ 53 66 847 
Mail: montessori.zv@gmail.com,   
web:  www.montessori-zv.sk 
 

 

Ciele a činnosť 

1. Poslaním a cieľom združenia je aplikácia a šírenie poznatkov pedagogickej koncepcie Márie 

Montessori v podmienkach slovenského školského systému, ktorá v čase svojho vzniku 

spôsobila revolučné zmeny vo vzdelávaní a výchove detí. Mária Montessori priniesla úplne 

nový pohľad na detstvo. Vychádza zo silných stránok dieťaťa a upriamuje sa na energiu, silu, 

s ktorou sa dieťa vyvíja k samostatnosti a nezávislosti. Chápe detstvo ako významný fenomén 

v živote človeka a spoločnosti. 

 

2. Na dosahovanie svojich cieľov združenie vyhľadáva, podporuje a aktivizuje občanov a ich 

skupiny a napomáha rozvoju zručností a schopností svojich členov prostredníctvom: 

 Koordinácie a sieťovania organizácií s podobným zameraním 

 Komunikácie a spolupráce so štátnymi, verejnými a neštátnymi inštitúciami 

v oblasti aktivít príbuzných s cieľmi a zameraním združenia 

 Lobbingu zameraným na presadzovanie potrebných aktivít  na lokálnej, 

regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni 

 Advokáciou v oblasti vzdelávania 

 Komunikácie so širokou verejnosťou 

 Formovania verejnej mienky 

 Spolupráce s médiami za účelom zviditeľnenia pozitívnych výsledkov 

edukačného procesu podľa Márie Montessori 

 Aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania 

 Osvetovej, publikačnej, konzultačnej činnosti 

 Organizovania spoločenských akcií, kultúrnych podujatí a kampaní 

 Realizovania propagačných aktivít súvisiacich s predmetom činnosti združenia 

 Výskumných aktivít, analýz a monitorovaním 

 Mobilizácie a inicializovania zakladania vzdelávacích a východných inštitúcií 

presadzujúcich myšlienky a postoje Márie Montessori 

 Aktivít v oblasti výchovy a formálneho aj neformálneho vzdelávania 

 Organizovania voľnočasových aktivít pre deti, mládež a celú rodinu 
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Organizačná štruktúra MONTESSORI, o.z. 
 
Štatutárna zástupkyňa združenia:  
od vzniku OZ v roku 2010 je štatutárnou zástupkyňou: 
Ing. Kosová Ingrid, PhD. ( 39 rokov)  -  programovo zameraná na manažment projektovej 

činnosti MONTESSORI, o.z., s dôrazom na zavádzanie a disemináciu 
montesori pedagogiky do edukačného procesu na Slovensku 
s dôrazom na deti z málopodnetného prostredia 

 
Členovia a členky správnej rady:  
PhDr. Zuzana Almáši Koreňová – ( 41 rokov)  - programová manažérka pre oblasť 

vzdelávanie – zástupkyňa štatutára 
Ing. Denisa Sciránková – členka prípravného výboru ( MD ) 

Lucia Machavová – ( 31 rokov) zodpovedná za finančné riadenie všetkých oblastí OZ 

MONTESSORI 

Kvetoslava Rábelyová – riaditeľka SMS Montessori  

 

Členovia a členky:  

Jana Kuzmová , Lucia Balážová, – členky - SMŠ Montessori Zvolen 

Iva Bizoňová, Radka Kečkešová, Monika Kuchtová – členky – SMŠ Montessori Banská Bystrica 

Angela Obročníková – dobrovolníčka – Montessori centrum Prachatická 
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Aktivity  MONTESSORI, o.z  v roku 2013 

V ROKU 2013 sme realizovali projekt s názvom Okná do sveta 

Donor: Ministerstvo vnútra SR 

Trvanie projektu: 1.10.2013 – 31.3.2014 

Cieľ:  

Predmetom žiadosti je   poskytnutie finančných prostriedkov na materiálno – technické a didaktické 

dovybavenie novovytvoreného komunitného  centra Montessori na Prachatickej ulici vo Zvolene za 

účelom rozvoja kognitívnych schopností a zručností rómskych detí z marginalizovaných komunít vo 

Zvolene, kde prostredníctvom montessori materiálu zvýšia rómske deti svoje šance na úspešné 

začlenenie sa do hlavného vzdelávacieho prúdu.  

Cieľová skupina:  

deti v predškolskom veku z marginalizovaného prostredia 

Výstupy:  

- zakúpenie montessori materiálu  
- rekonštrukcia podláh  
- Realizácia predškolských aktivít montessori metódou – aktivity prebiehajú dva krát do týždňa ( 

finančné obmedzenie ), kde sa zúčastňuje priemerne 18 detí, z toho 11 rómskych 
- Asistencia deťom a ich rodičom pri prvej návšteve v základnej škole 
- Komunitné stretnutia pre rodičov – organizujeme minimálne jeden krát do týždňa –Stretnutia sa 

zúčastňuje priemerne 8 žien 
- Počas trvania projektu sme vybrali dve deti, ktoré v rámci štipendijného fondu začali navštevovať 

SMŠ Montessori 
- Boli vybrané dve deti, ktoré od januára 2014 navštevujú SMŠ Montessori vo Zvolene v rámci 

štipendijného fondu 

 



OTVORENIE SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY MONTESSORI V BANSKEJ 
BYSTRICI 

 
V septembri 2013 sme slávnostne otvorili nové priestory Súkromnej materskej školy 
Montessori v centre mesta Banská Bystrica. Prevádzku sme začali s dvadsiatimitromi 
deťmi.  

 
 
 

 
Týmto sme otvorili druhú prevádzku zo siete materských škôl: 
 

SMŠ Montessori Zvolen 

M.R. Štefánika, 46, 96001 Zvolen 

Zastúpená: Mgr. Kvetoslava Rábelyová 

  

SMŠ Montessori Banská Bystrica—elokované pracovisko 

Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica 

Zástupkyňa riaditeľa: Radka Kečkešová 

  

 
SPUSTENIE ŠTIPENDIJNÉHO FONDU MONTESSORIUS  - ANJEL PRE VŠETKY 

DETI 
 
 

Normatívne prostriedky nepokrývajú ani 40% celkového rozpočtu SMŠ. Chceme zachovať 
myšlienku podpory deťom z málopodnetného prostredia, ktoré budú navštevovať SMŠ 
bezodplatne a preto sme sa rozhodli zriadiť štipendijný fond, do ktorého môžu prispievať 
všetci a zvýšiť tak šancu na iný život pre deti z marginalizovaných komunít. Finančné 
prostriedky nazbierané do fondu budú transparentne použité na krytie nákladov detí 
v SMŠ, tj, stravné poplatky.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Všetky aktivity OZ MONTESSORI sú zacielené na zachovávanie princípov 

pedagogiky Marie Montessori a disemináciu prvkov do edukačnéhoprocesu na 
Slovensku. 

 
 
Štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia MONTESSORI, o.z. Ing. Ingrid Kosová, 

PhD.  predloženú správu schvaľuje. 

 

 


